
  
 

 

 

Ansøgning i henhold til §§ 20 og 21 i Miljø- og 

Fødevareministeriets LBK nr. 1450 af 5. oktober 

2020 om lov om vandforsyning 

 

Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsafdelingen 

Lindøalléen 51 

5330 Munkebo 
 

www.kerteminde.dk 
 
 

Tlf.: 65 15 15 15 

Email: miljo@kerteminde.dk 

 
 
 

 
 

1. ANSØGER 

Navn       Stilling    

Vejnavn    Husnr.    

 
Postnr.  By      Tlf. nr.    

Ansøgning om tilladelse til etablering af ny boring/brønd □ (sæt kryds) 

Ansøgning om fornyelse af eksisterende tilladelse □ 

OBS: Der skal udfyldes ét ansøgningsskema for hver boring/brønd 

Ansøgning om vandindvindingstilladelse 
på mindre end 3000 m3/år 

2. INDVINDINGSSTED 

 
Matr. nr. Ejerlav    

Indvinding fra Brønd □ Boring □ Andet □ (art anføres)   

GEUS/DGU-nr. (oplys ved eksisterende tilladelse) 

http://www.kerteminde.dk/
mailto:miljo@kerteminde.dk


 

 

 
3. FORMÅL OG VANDBEHOV 
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Formål med vandindvindingen.   

 

Drikke- og husholdningsbrug Ja □ Nej □ 

 

Hobby Ja □ Nej □ 

 

Havevanding Ja □ Nej □ 

Erhverv (momspligtig) Ja □ Nej □ 
 

Hvis ja angiv CVR. nr.:    

 

Vanding af dyr Ja □ Nej □ 
Hvis ja angiv hvilke:    

 

Vanding af landbrugsafgrøder Ja □ Nej □ 
Hvis ja angiv hvilke: 

 

Vanding og/eller vask af gartneriafgrøder Ja □ Nej □ 
Hvis ja angiv hvilke:    

 
 

Vanding af plantage Ja □ Nej □ 
Hvis ja angiv art: 

 
 

Opfyldning af marksprøjte Ja □ Nej □ 
 

Hvis ja angiv afstand til vandindvindingsanlæg: 

 

Vask af maskiner og/eller biler Ja □ Nej □ 
 

Hvis ja angiv afstand til vandindvindingsanlæg:  

 

Andet Ja □ Nej □ 
Hvis ja angiv hvilket: 

 
 

Vandbehov. 

Anslået årligt forbrug: m3
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4. INDVINDING 

 

Afstanden mellem indvindingssted og forureningskilder inden for 300 m på egen og/eller 

naboejendomme. Forureningskilder på naboejendomme oplyses i den udstrækning ansøgeren har 

kendskab til disse. 

 

Vej:    m Grøfter og vandarealer:    m 

Dræn:    m Septiktank:    m 

Olietank:    m Mødding:    m 

Ensilagebeholder:    m Gylletank:    m 

Nedsivningsanlæg:    m Anden vandindvinding:    m 

 
Afstand til andre af de nedenstående forureningskilder: 

   m       m 

   m       m 

 

Boringens placering skal så vidt muligt overholde følgende mindste afstande til forureningskilder  

m.v. på egen og andres ejendomme: 

 
Afstand (m): 

5 Skel, vej, parkeringsareal, bygning og el-anlæg (lavspænding). 
 

10 el-anlæg (højspænding), grøft og åbent vandareal. 
 

15 Tørkloset, dræn uden spildevandstilledninger, septiktank, samletank samt tilhørende 

kloakrørsinstallationer, som er udført i overensstemmelse med DS432. 

25 Mødding eller beholder til husdyrgødning ol., ensilage både som oplag og i beholder, 

stalde og lignende indretninger til dyr, nedsivningsanlæg for tagvand samt olietanke og 

tilhørende rørføringer. 

30 Nedgravning af latrin og energianlæg for benzin og olie samt tilhørende rørføringer. 
 

50 Større, tætte spildevandsledninger, forsyningsledninger for gas og olie, nedgravning af 

døde dyr, vandindvinding på naboejendomme og latriner. 

75 

100 

150 

300 

Jordvarmeanlæg og lignende anlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand. 
Kirkegård. 

Slambed for spildevandsrensning, losseplads, slagge-, og flyveaskeoplag og skrotplads.  

Dræn med spildevand, nedsivningsanlæg for spildevand, vejvand og spildevand fra malkerum 

samt oplag af kemikalier. 

 

Afstand til vandløb og vådområder skal være størst muligt. 
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5. ANLÆG 

 
Udfyldes kun for eksisterende anlæg 

Målertype: ◻ Vandmåler 

 

◻ Elmåler Omregningsfaktor  m
3
/kWh 

◻ Driftstidmåler Omregningsfaktor  _m
3
/time 

Pejling: Nedstik  cm Korrektion  cm 

Dato for pejling    

Korrigeret pejleresultat  cm 

6. TIDLIGERE VANDINDVINDINGSTILLADELSER FRA 

Dato m
3
/år Grund- 

vand 
Overflade- 
    vand 

Eget 
areal 

Lejet 
areal 

Landvæsenret    ◻ ◻ ◻ ◻ 

Kommune      ◻ ◻ ◻ ◻ 

Amt         ◻ ◻ ◻ ◻ 

Findes andre boringer/brønde tilknyttet ejendommen Ja □ Nej □ 
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7. BEMÆRKNINGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her anføres bl.a. navn og adresse på de grundejere, som ejer arealer i nærheden af boringen,  

og hvis interesser kan tænkes at blive berørt af den pågældende indvinding ved skader på 

eksisterende brønde og boringer. 

 
8. BILAG 

 

Ansøgningen vedlægges oversigtskort 1:5.000, hvorpå indvindingsstedet eller stederne angives.  

 

9. ANSØGNINGEN SKAL SENDES TIL KOMMUNEN 
 

Kerteminde Kommune   eller på mail til: miljo@kerteminde.dk  

Erhverv og Arbejdsmarked 

Lindøalléen 51 

5330 Munkebo 

 

Er du i tvivl om noget eller er der spørgsmål til skemaet, kan du kontakte Miljøteamet i kommunen. 

 

10. BORING/BRØND/ANLÆG MÅ IKKE UDFØRES FØR FORELØBIG TILLADELSE 

      FORELIGGER 

 
Ingen del af indvindingsanlægget må etableres før udløb af klagefristen på 4 uger fra den dato 

tilladelsen er modtaget. Skulle klage over afgørelsen være indgivet inden klagefristens udløb, vil du 

straks blive orienteret, og etablering af anlægget må afvente klagens behandling.  

dato Ansøgers underskrift 

mailto:miljo@kerteminde.dk

